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معًا لمواجهة عمل األطفال
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معاً ملواجهة عمل األطفال
تعد ظاهرة عمل األطفال أحد أكرب التحديات يف مرص ،حيث
أظهر أحدث مسح وطني بشأن عمل األطفال (عام  )2010وجود
 1.8مليون طفل عامل يف مرص بينهم  1.6مليون طفل يقومون
مبا يصنف دوليا يف خانة عمل االطفال.
إن عمل األطفال يحرم الفتيان والفتيات من حقهم يف السالمة
من األذى ،ويف الحصول عىل التعليم املناسب ،وعىل التدريب
املهنــــي ،ويف أن ينمـــوا ليصبحوا أشخاصاً راشدين ،ناضجني
وأصحاء.
وتتعاون وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية يف
مكافحة عمل األطفال منذ سنوات طويلة .وتسعى هذه
املطوية املشرتكة بني الوزارة واملنظمة إىل تسليط الضوء عىل
الجهود املبذولة يف مكافحة عمل االطفال ،ومتثل دعوة إىل
الرشكاء والجهات املعنية األخرى للمشاركة وبذل مزيد من
التعاون ملواجهة عمل االطفال ووضع حد الستغاللهم .

2

ﻣﻌ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻤﻞ اﻃﻔﺎل

القوانني والقرارات التي تحكـم عمــل
األطفال

إمياناً بأهمية توفري املناخ الترشيعي املالئم،
قامت جمهورية مرص العربية باتخاذ خطوات
جادة بشأن التصديق عىل االتفاقيات الدولية
وسن الترشيعات املتعلقة بشأن مكافحة عمل
األطفال.

أوال :االتفاقيــات الدوليــــة:
•اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138
لسنة  1973الخاصة بالحد االدىن لسن
االستخدام.
•اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 129
لسنة  1969بشأن التفتيش عىل العمل
بالزراعة.
•اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل لعام
1989
•اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182
لسنة  1999بشأن حظر أسوأ أشكال عمل
األطفال.

ثانيا :الدستــور املرصي:
املادة  80من الدستور املرصي :يعد طفال كل من
مل يبلغ الثامنة عرشة من عمره ،ولكل طفل الحق
يف إسم وأوراق ثبوتية ،وتطعيم إجباري مجاين،
ورعاية صحية وأرسية أو بديلة ،وتغذية أساسية،
ومأوى آمن ،وتربية دينية ،وتنمية وجدانية
ومعرفية .وتكفل الدولة حقوق األطفال ذوي
اإلعاقة وتأهيلهم واندماجهم يف املجتمع .وتلتزم
الدولة برعاية الطفل وحاميته من جميع أشكال
العنف واإلساءة وسوء املعاملة واالستغالل
الجنيس والتجاري .لكل طفل الحق يف التعليم
املبكر يف مركز للطفولة حتى السادسة من عمره،
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إمتام
التعليم االسايس ،كام يحظر تشغيله يف األعامل
التى تعرضه للخطر.

ثالثا :القوانني:
•قانون الطفل رقم  12لسنة  1996واملعدل
بالقانون رقم  126لسنة  2008وتناول
الفصل األول منه سبع مواد يف رعاية الطفل
العامل من املادة  64إىل املادة .69
•قانون العمل رقم  12لسنة  2003والذي
خصص الفصل الثالث من الباب السادس
لتنظيم عمل األطفال من املادة  98إىل
املادة .103

ما هو املقصود بعمل األطفال؟
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هو العمل الذي يحرم الطفل من طفولته ومن
إمكاناته وكرامته ويرض بنموه البدين والعقيل.
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يشار بعمل األطفال إىل األعامل التي:
•تشكل خطرا ً عقليا أو بدنيا أو اجتامعيا أو
أخالقيــا عىل األطفـــال أو تضــــر بهـــم.
•تتــدخــــل يف دراستهـــم من خـــــــالل:
•حرمانهم من فرصة الذهاب إىل املدرســـة؛
•إجبــــارهم علــى ترك املدرسة قبل األوان؛
•اضطرارهم للجمع بني الذهاب إىل املدرسة
والعمل املضنــي لســاعــــات طويـلـــــة.

رابعا :القرارات الوزارية:
وقد قامت جمهورية مرص العربية ممثلة يف
وزارة القوى العاملة بإصدار عدد من القرارات
الوزارية الهامة كالتايل:
•القرار الوزاري رقم  229لسنة 2000
بإنشاء إدارة متخصصة للتفتيش عىل عمل
األطفال واألحداث ،وتختص بوضع السياسة
العامة والخطط والربامج التي تكفل حامية
األطفال واألحداث العاملني من مخاطر
العمل وحوادثه وأمراضه املهنية ،وضامن
توفري ظروف العمل املالمئة ورشوطه
العادلة مبا يكفل لهم تحقيق الحامية
الالزمة واالستقرار يف محيط العمل،
باإلضافة إىل املشاركة مع جهات االختصاص
املعنية األخرى يف وضع السياسات العامة
والخطط والربامج التي تكفل القضاء عىل
عمل األطفال.
•القرار الوزاري رقم  169لسنة  2001بإضافة
وحدة جديدة إىل وحدات ديوان عام
الوزارة مبسمى إدارة رعاية األطفال (إدارة
التفتيش عىل عمل الطفل حاليا).
•القرار الوزاري رقم  180لسنة  2001بتعديل
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القرار الوزاري  125لسنة  1996بإضافة
وحدات رعاية عمل األطفال مبديريات
القوى العاملة ،مامثلة لتلك التي أنشئت
بديوان عام الوزارة لتنفيذ سياسة الوزارة يف
مجال رعاية وحامية األطفال العاملني عىل
مستوى كل مديرية.
•القرار الوزاري رقم  118لسنة 2003
والذي يتضمن يف مادته األوىل انه ال يجوز
تشغيل األطفال الذين يقل سنهم عن مثاين
عرشة سنة يف عدة مهن وصناعات منها “
املحاجر ،كبس القطن ،تجهيز وبذر ورش
املبيدات الزراعية”.
•القرار الوزاري رقم  175لسنة  2003الخاص
بالتدرج املهني والذي قامت الوزارة من
خالله بسحب عدد من األطفال املترسبني
من التعليم وتنظيم دورات تدريبية عىل
رشع املرصي نظاما
مهنة حيث وضع امل ّ
قانونيا ملا يسمى بعقد التدرج ،حيث تتجه
إرادة الطرفني إىل تعليم الصبي حرفة أو
مهنة.
•القرار الوزاري رقم  227لسنة 2009
بتشكيل لجنة توجيهية ثالثية األطراف
تهدف إىل وضع خطة عمل قومية للحد
من عمل األطفال.
•القرار الوزاري رقم  237لسنة  2014بشأن
تشكيل لجنة توجيهية ثالثية إلعداد الخطة
القومية ملرشوع مكافحة أسوأ أشكال عمل
األطفال.

ما هو العمل الخطر؟
تحديد أنواع العمل الخطر يشمل ما ييل:
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•األعامل التي تعرض األطفال لالستغالل
البـــدين أو النفســي أو الجنســـي؛
•األعامل التي تزاول يف باطن األرض ،أو
تحت املياه أو عىل ارتفاعات خطرية أو
أمـاكـــن محصـــورة؛
•األعامل التي تستخدم فيها آالت ومعدات
وأدوات خطرية أو تستلزم مناولة أو نقل
أحمــــال ثقيلــــة يدويــــاً؛
•األعمــال التــي تــزاول يف بيئة غري صحية
التي ميكن أن تعرض األطفال  ،عىل سبيل
املثال ،ملواد أو عوامل أو عمليات خطرة
أو لدرجات حرارة أو ملستويات ضوضاء أو
اهتزازات ضارة بصحتهـــم؛
•األعمـــال التـــى تــــزاول يف ظروف بالغة
الصعوبة كالعمل لساعات طويلة مثال أو
أثناء الليل ،أو العمل الذي يحتفظ فيه
بالطفل يف مكان صاحب العمل دون سبب
معقــول.

خامسا :الربوتوكوالت ومذكرات
التفاهم:
ومن اهمها :
•ثالثة بروتوكوالت بني وزارة القوى العاملة
ووزارة التجارة والصناعة وكل من غرفة
مواد البناء ،وغرفة صناعة الجلود ،وغرفة
الصناعات الهندسية ،وجمعية الفسطاط
الجديدة ،بصفة الوزارة رشيكا أساسيا يف
اإلسرتاتيجية القومية ملناهضة عمل الطفل،
ويف متابعة تنفيذ القوانني الخاصة برشوط
السالمة والصحة املهنية ألماكن العمل التي
يعمل بها األطفال ،وكذلك يف إيجاد فرص
عمل و تدريب أكرث أمنا وسالمة .
•مذكرة تفاهم بني الوزارة ومنظمة العمل
الدولية بشأن إعداد الخطة الوطنية
ملكافحة أسوا أشكال عمل األطفال وقد تم
توقيعها يف مايو .2014

انجازات وزارة القوى العاملة خالل عام
 2016يف مجال مكافحة عمل األطفال:
يف ضوء جهود وزارة القوى العاملة املستمرة
برسم السياسات ووضع الربامج يف عامل العمل
الكفيلة بالحد من مشكلة عمل األطفال وتحسني
بيئة العمل عىل املستوى القومي تم تحقيق
اإلنجازات التالية:
© International Labour Organization/Maillard J.

أوال :التفتيش عىل املنشآت:
كانت نتائج التفتيش:
• إجاميل عدد املنشــــــــــــآت 25735
منشأة.
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•املنشـــــآت املستـــــــوفــــــــاة 19321
•املنشـــــآت التـــي تــــم إنــذارها 6414

•املنشـــــآت التــي تم تحرير محارض ضد
أصحاب العمل املخالفني فيها  352منشأة.
•األطفال الذين متت حاميتهم خالل الفرتة
املشار إليها  20101ذكور و  3215إناث.
ثانيا :الحمالت التفتيشية:
تم القيام بالتفتيش عىل قطاع املخابز للتأكد من
إنفاذ القانون يف ذلك القطاع الحيوي مبديريات
القوى العاملة.
ثالثا :الزيارات امليدانية
 5زيارات ميدانية لعدد من املنشآت مبحافظات
القاهرة والبحرية والغربية والقليوبية.
رابعا :ندوات التوعية:
عقد  240ندوة توعية عن عمل األطفال باملنشآت
عىل مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب املنشآت
وتوعية األطفال العاملني بحقوقهم القانونية لدى
أصحاب األعامل خالل الفرتة املطلوبة.

الرؤية املستقبلية لتفعيل عمل إدارة
التفتيش عىل عمل الطفل:
•وضع قاعدة بيانات لعمل األطفال عىل
املستوى القومي.
•االنتهـــاء مـــن مراجـعـــة الخطة الوطنية
ملكافحة أسوا أشكال عمل األطفال والبدء
يف تنفيذها.
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•رفع قدرات مفتيش العمل.
•تنفيذ إسرتاتيجية لتوفري سبل العيش
املستدامة وتوفري الدعم ألمهات األطفال
لتنفيذ مرشوعات مدرة للدخل.
•تنفيذ ندوات لرفع الوعي عن خطورة عمل
االطفال.
•القيام بحمالت تفتيشية مكثفة وال سيام
عىل القطاعات التي يوجد بها كثافة من
عمل االطفال.
•تطوير وحدات عمل الطفل باملديريات.
“الفقر هو ،إىل حد كبري ،السبب الكامن وراء
عمل األطفال وأن الحل عىل األمد الطويل يكمن
يف النمو االقتصادي املستدام الذي يفيض إىل
التقدم االجتامعي ،وال س ّيام تخفيف حدة الفقر
والتعليم عىل صعيد عاملي”.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182
لقد أنشأت منظمة العمل الدولية “ الربنامج
الدويل للقضاء عىل عمل األطفال” يف عام 1992؛
حيث يعمل الربنامج يف  88دولة من بينها
مرص .يتبنى الربنامج منهجا شامال للتنمية يرتكز
عىل معايري العمل الدولية ،الحوار االجتامعي،
ومنظور النوع االجتامعي من خالل العمل عىل
عدة مستويات :السياسات ،مكان العمل ،األرسة،
الطفل واملجتمع.
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من أهم نتائج عام  2016ملنظمة
العمل الدولية:
•تعزيز مهارات املشاركني من وزارة القوى
العاملة والجهات املعنية من خالل ورش
تبادل الخربات اإلقليمية حول عمل االطفال
بني مرص واألردن ولبنان.
•دعم قدرات املشاركني من وزارة القوى
العاملة ،اتحاد الصناعات املرصية ،املجلس
القومي لألمومة والطفولة بشأن مواجهة
عمل األطفال باألردن.
•تنظيم ندوات رفع الوعي عن عمل األطفال
ومخاطره.
•املساهمة يف توفري أدوات املعرفة من خالل:
إصدار النسخة العربية من “الدليل اإلرشادي
لألعامل التجارية بشأن عمل األطفال”.

باإلضافة إىل التعاون املستمر بني املنظمة ووزارة
القوى العاملة لتعزيز تفتيش العمل والسالمة
والصحة املهنية من خالل رفع قدرات مفتيش
العمل؛ فهم الفاعلون األساسيون لتطبيق معايري

العمل الدولية والوطنية والقوانني ،حيث تم
التعاون بني املنظمة والوزارة للوصول إىل “القامئة
املرجعية للتفتيش عىل العمل وتفتيش السالمة
والصحة املهنية” وجاري تعزيز قدرات مفتىش
العمل من خالل الورش التدريبية ذات املنهج
التشاريك للوصول إىل زيارات تفتيشية أكرث
فاعلية.
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الرؤيــة املستقبليــة ملنظمــة العمــل
الدوليــــة:
•تعزيز قدرات الحكومة املرصية ،منظامت
العامل وأصحاب األعامل ،ملكافحة عمل
األطفال.
•تقديم املشورة الفنية لحكومة جمهورية
مرص العربية يف مراجعة الترشيعات
الخاصة بعمل األطفال.
•تقديم الدعم الفني لوزارة القوى العاملة
لالنتهاء من إعداد خطة العمل الوطنية
ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال يف
مرص ،ودعم الرشكاء واألطراف ذات الصلة
لتنفيذها.
•دعم األرس واألمهات لتوفري فرص عمل
وبدء مرشوعات مام يساهم يف تعويض
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الدخل الناتج عن عمل األطفال.
•ترويج برنامج التدرج املهني لألوالد والبنات يف سن العمل.
•مشاركة الخربات واملامرسات الفضىل املتعلقة مبكافحة عمل األطفال.
•رفع مستوى الوعي بشأن مصطلح عمل األطفال بني الرشكاء ،املؤسسات واملجتمع.
لقد قامت وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بالكثري من الخطوات ملكافحة
عمل األطفال مع الرتكيز عىل أسوأ أشكاله ،لكن علينا عمل الكثري إزاء األطفال الذين فقدوا
مستقبلهم بالفعل ،وللكثريين الذين لن يكون لهم مستقبل إذا مل نتحرك بصورة أكرث فاعلية
اآلن.

معــاً للعمــل بفاعليـة
معاً ملواجهة عمل األطفال
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